GRÖNT KORT
KURS
Alla som tävlar, från inbjudningstävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort, oavsett om
man är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör. Grönt kort är ett bevis på att du
har den breda grundkunskap som behövs inför en tävlingsstart. Alla upp till och med
18 år ska delta i en obligatorisk Grönt kort-kurs. Kursledare Irene von Rosen Eklund,
instruktör EORF, överdomare i dressyr och mycket samlad kunskap om tävling – att
arrangera tävling, funktionärskurser och tävlingsryttare.
Kursdatum vecka 44 HÖSTLOVET
Måndag 26/10
Onsdag 28/10
Torsdag 29/10
Lördag 30/10
Söndag 31/10
Torsdag 5/11

kl. 17-19
kl. 17-20
kl 17-20
kl. 13-16
kl. 11-13
kl. 17.00

Introduktion
Delpov
Delprov
Delprov och praktiskt
Slutprov
Prov åter/sammanfattning

Kursen innehåller fysiska träffar men vi håller avstånd och har ett bra
säkerhetstänk kring social distans och rekommendationer. Kursintroduktion
och material samt info om det man kan göra digitalt ges på det första tillfället.
Obligatorisk närvaro på alla träffar för alla under 18 år för att bli godkänd.
Kurskostnad: Medlem 1100 kr, ej medlem 1500 kr
Kurskostnad är inklusive material, fika vid fysiska träffar och admin. avgifter.
Anmälan är bindande och kursavgiften faktureras.
Anmälan och frågor till irene.eklund@eorf.se
Vid anmälan ange namn, personnummer, specialkost och adress för fakturering.
OBS! Bindande anmälan, minst 5 deltagare att genomföra kursen. Begränsat antal
plaster. Anmäl senast 20/10.
Följande åldersgränser gäller:

• Alla som är 18 år eller äldre, som inte har Grönt kort idag men vill börja tävla, bör gå hela kursen. De kan dock välja att under
en halvdag istället göra både de delprov som kursen innehåller samt det slutliga praktiska och det teoretiska provet.

• Alla mellan 14-18 år ska delta i en obligatoriskt Grönt kort kurs.
• Från och med det år den tävlande fyller 13 år kan han/hon själv gå grönt kort kursen och avlägga proven. Från och med 1/1
det år den tävlande fyller 14 år måste han/hon ha ett eget grönt kort.

• För barn upp till och med 13 år gäller att målsman/vuxen person som idag inte har Grönt kort ska delta i kursen, och ta Grönt
kort samt därefter ansvara för barnet och dess handlingar under tävling. Barnet rekommenderas delta på kursen tillsammans
målsman/vuxen person.

Välkomna!

